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SKÚMANIE ŽÁNRU V KONTEXTE 
AKADEMICKÉHO DISKURZU 

 
 
 

 
 

Swales (1990, s. 1–20) sa sústreďuje na čisto žánrovú analýzu. Podľa neho 
žánrová analýza ponúka cestu k pochopeniu použitia akademického diskurzu 
v praxi. Podľa tohto autora však žánrová analýza vychádza z rôznych 
prístupov, ktorými je ovplyvňovaná, akými sú napríklad diskurzná analýza, 
sociolingvistika, situačný prístup, kultúrna antropológia a iné, čiže nejde 
o originálny analytický prístup. Žánrový prístup k analýze textu podľa Swalesa 
(1990, s. 83–92) vysvetľuje znalosť formálnej schémy určitého žánru ako 
výsledok predošlých znalostí textov, faktov a konceptov, štýlov, procedúr, 
formálnych a obsahových štruktúr. Je teda zrejmé, že žánrová analýza je 
rôznorodým prístupom ovplyvňovaným mnohými faktormi. Swales je 
najvýraznejším predstaviteľom školy angličtiny pre špeciálne účely (the English 
for specific purposes school) jedného z troch súčasných smerov žánrovej analýzy 
(Cheng, 2007, s. 68). Ďalšími dvoma smermi sú škola novej rétoriky (the New 
rhetoric school) a škola systémovej a funkčnej lingvistiky (the Systemic functional 
linguistics school). Tieto tri smery sú si blízke a úzko spolu súvisia, avšak ide 
o tri rozdielne žánrové teórie, ktoré majú rozdielne dôsledky pre pedagogickú 
prax. Počiatky školy angličtiny pre špeciálne účely (Cheng, 2007, s. 69) spadajú 
do obdobia počiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia a centrom jej 
záujmu je písomný diskurz v rámci angličtiny pre špeciálne účely (ESP). 
Kľúčovými pojmami tejto školy sú komunikačné udalosti, diskurzná komunita, 
spoločný komunikačný účel a žáner. Žáner je v rámci tejto školy definovaný 
podľa Swalesa (1990, s. 58), ktorý sa vo svojej žánrovej analýze venuje najmä 
analýze textových elementov nazývaných „kroky“ (moves), ktoré predstavujú 
„ucelené komunikačné akty, ktoré sú vytvorené tak, aby splnili jeden hlavný 
komunikačný cieľ“ (Swales – Feak, 2000, s. 35). Okrem toho sa autori spadajúci 
do tejto školy venujú aj opisom a vysvetleniam rôznych pravidelností, či už 
formálnych alebo sociálnych (Cheng, 2007, s. 69). Ďalšími reprezentantmi školy 
angličtiny pre špeciálne účely sú Hyland, Bhatia či Flowerdew. Predstavitelia 
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tejto školy vydávajú množstvo pedagogického materiálu (Cheng, 2007, s. 69). Aj 
podľa Dudley-Evansa (1994, s. 219) je žánrová analýza obzvlášť dôležitá 
v oblasti angličtiny pre špeciálne účely (English for Specific Purposes). Jej prvé 
použitie v tomto kontexte zaviedlo za určujú princíp pisateľov ich 
komunikačný zámer, ktorý následne riadi ostatné úrovne žánru. Tento princíp 
je určujúci pri odlišovaní rôznych žánrov. Podľa Dudley-Evansa (1994, s. 219–
224) sú predmetom žánrovej analýzy napríklad kroky, ktoré pisateľ vytvára 
a nasleduje pri písaní určitej časti textu tak, aby podporili a rozvinuli argument, 
analýza použitých časov či uvádzajúcich slovies pri citáciách (reporting verbs) a 
pod. Komplexnosť žánrovej analýzy môže byť ilustrovaná Bhatiovým (2002, s. 
7–8) pohľadom na žánrovú analýzu, ktorá je komplikovaná dynamickosťou 
reálnej komunikácie a dá sa vyjadriť v siedmich bodoch:  

1. žánre sú identifikované na základe konvenčných čŕt, avšak stále sa 
vyvíjajú; 

2. expertní členovia využívajú typické textové vzory, aby vytvorili nové 
vzory; 

3. aj keď žánre slúžia na naplnenie spoločenských cieľov, slúžia aj na 
splnenie privátnych zámerov; 

4. individuálne žánre v skutočnosti často existujú v hybridných formách; 
5. žánre majú svoje typické názvy, avšak rôzni členovia ich môžu 

interpretovať rozdielne; 
6. žánre by nemali podliehať disciplinárnym variáciám, avšak v skutočnosti 

to tak nie je, najmä pri akademických žánroch; 
7. žánrová analýza sa často spája s typickou textovou analýzou – často je 

však nápomocné použiť rozdielne metódy. 
Týchto sedem protichodných perspektív vyjadrujú fakt, že diskurz je spojený 

s komunikáciou v reálnom svete a prebieha medzi skutočnými jedincami. 
Žánrová analýza musí brať do úvahy dynamickosť a komplexnosť daného 
žánru a jeho používateľov. Analýzu žánru preto nemožno odtrhnúť od analýzy 
diskurznej komunity, jej cieľov a spoločenskej situácie. 

Škola novej rétoriky (Cheng, 2007, s. 69) združuje predovšetkým 
severoamerických lingvistov venujúcich sa kompozícii a zameriavajúcich sa 
hlavne na kontext vzniku žánru, ktorý je pre nich rozhodujúci. Formálna 
stránka žánru je druhoradá. Podstatná je sociálna stránka a účel. Predmetom ich 
záujmu sú skôr profesionálne žánre a nie pedagogická stránka žánrovej výučby. 
Patria sem lingvisti ako Berkenkotterová a Huckin, Bazerman alebo Miller 
(Cheng, 2007, s. 69). Poslednou školou súčasnej žánrovej analýzy je podľa 
Chenga (2007, s. 69) škola systémovej a funkčnej lingvistiky, ktorá vychádza 
z teórií systémovej a funkčnej lingvistiky a teórií autorov ako Halliday a Hasan, 
Martin či Rothery. Podľa nich je žáner vždy orientovaný na určitý cieľ či účel. 
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Každé použitie jazyka zodpovedá určitému žánru a určuje možnosti registra. 
To následne ovplyvní jazykový výber. Táto škola sa zaujíma o kontext 
i o lingvistické črty žánru (Derewianka, 2003, s. 134). Čo sa týka pedagogickej 
praxe, tento smer je typický pre austrálsky vzdelávací systém, ktorý je 
ovplyvnený prácou Vygotského (1978) založenej na cykloch žánrového 
vyučovania a učenia sa (Cheng, 2007, s. 69).  

Relatívna zložitosť žánrovej analýzy do určitej miery odrádza niektorých 
autorov. Príkladom môže byť Thornbury (2005, s. 97), ktorý upozorňuje na 
hrozbu nekonečnej analýzy bez záverečnej syntézy výsledných poznatkov. Svoj 
názor zakladá na mnohorakosti predmetov záujmu žánrových analytikov, ktorí 
mnohokrát dostatočne nezúžia záber svojej analýzy, keďže možno analyzovať 
organizáciu celého textu, ale aj nižšie gramatické a lexikálne prvky. Podľa 
Thornburyho (2005, s. 97) by mala žánrová analýza zahŕňať skúmanie 
a vzájomné porovnávanie príkladov reálnych textov skúmaného žánru, ktoré sa 
zasadia do vlastného kontextu ich produkcie. To umožní používateľovi žánru 
pochopiť preferovaný spôsob produkcie textu v danej komunite. Tento autor 
tiež poznamenáva, že zvládnutie žánru dáva jeho užívateľovi „spoločenské 
výhody“ (Thornbury, 2005, s. 97). Naproti tomu, Johnsová (2002, s. 3) preferuje 
žánrový prístup, ktorý podľa nej priniesol „hlavný paradigmatický posun“ vo 
vzdelávacom procese. V súčasnosti je žáner jedným z najvýznamnejších 
konceptov vo výučbe cudzích jazykov (Hyland, 2004, s. 5) a jedným z hlavných 
výdobytkov žánrovej analýzy je dôraz na text ako celok, na úrovni ktorého sa 
tvorí jeho význam (Derewianka, 2003, s. 135). 


